
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTǍRÂRE 
 Privind aprobarea concesion\rii unui  spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  situat  `n 

Ambulatoriu  de specialitate al ora[ului T`rgu Neam], etaj II, cam. 56, `n favoarea doamnei  doctor 
Garbatiuc Genoveva 

 
          Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
           Având în vedere prevederile Hot\r r̂ii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor 
spa]ii cu destina]ia de cabinete medicale; 

Luând act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public\; 
            Văzând cererea doamnei doctor Garbatiuc Genoveva nr. 19156/10.12.2013 aprobat\ de c\tre 
conducerea Spitalului or\[enesc ,, Sf. Dimitrie’’ Tîrgu Neam], Expunerea de motive înaintată de 
Primarul ora[ului Tîrgu Neamţ [i Raportul de specialitate al Aparatului propriu al Consiliului local,  
ambele înregistrate cu nr. 19.344 din data de 13.12.2013; 
 In temeiul art. 36 alin.(2) lit.c, alin.5 lit.b, art. 45 alin.3  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările [i completările ulterioare, 
 

HOTǍRǍŞTE: 
 
             Art. 1. Aprob\ concesionarea unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n suprafa]\ de 16,60 
mp + 4 mp spa]iu de folosin]\ comun\, situat `n Ambulatoriu de specialitate al ora[ului T r̀gu Neam], `n  
favoarea doamnei doctor Garbatiuc Genoveva. 
             Art. 2. Durata concesiunii va fi de 15 ani, `ncep^nd cu data de 06.01.2014 [i `n conformitate cu 
clauzele contractuale. 
             Art. 3  Redeven]a este de 1 euro/mp/an `n primii 5 ani pentru spa]iul concesionat, urm n̂d ca,  
dup\ aceast\ perioad\, nivelul minim al redeven]ei s\ se stabileasc\ de concedent, pornind de la pre]ul 
pie]ei, sub care redeven]a nu poate fi acceptat\. 
             Art. 4    Se mandateaz\ Primarul ora[ului T r̀gu Neam] s\ semneze contractul de concesiune `n  
numele [i pentru Consiliul local al ora[ului T̀ rgu Neam]. 
             Art. 5 Aparatul propriu al Consiliului local al ora[ului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
             Art. 6. Secretarul ora[ului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor [i persoanelor interesate. 
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din 20.12.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Roman Ioan Romeo 

                         Contrasemneaz\,   

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali      19 
        Prezenti           19       
        Pentru               19            
        Împotrivă                          
        Abtineri                         



 


